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Yeni akademik döneme girerken
Başmakale

Towards a new academic season
Serdar Öztora1

Değerli okurlarımız,
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi olarak 22. cildin 3. sayısı ile yayın hayatına devam ediyoruz.
Yoğun bir çalışma temposuna yeniden merhaba
dediğimiz şu günlerde, akademik çalışmalarımız
da tekrar hız kazanmaya başlıyor. Dergimizin
bu sayısında da değerli yazarlarımızın güncel
ve önemli çalışmaları yer alacak. Aile Hekimlerinin Periyodik Sağlık Muayenelerine yönelik tutumları, sevk zincirinin değerlendirilmesi
ve birinci basamakta kodlama sistemleri gibi
temel konular ile birlikte, Aile Hekimlerinin
bilgi ve tutumlarını inceleyen çalışmalar da bu
sayımızda kendilerine yer buluyorlar.
Yeni akademik dönemle ilgili önemli olaylardan bir diğeri, 17. Ulusal Aile Hekimliği
Kongresi olacak. Çeşitli konferans, kurs ve
workshoplar ile birlikte, camiamızdan gelen
çok sayıda sözel ve poster bildiri de kongremiz
kapsamında akademik camia ile buluşma fırsatı
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bulacak. Tüm katılımcılara emeklerinden dolayı
teşekkür eder, bu bildirilerinin daha geniş
çevrelere ulaşabilecek şekilde değerlendirilmesi
için dergimizin hazır olduğunu bildirmek isteriz.
Bu sayımız da her zaman olduğu gibi editörler
kurulu, teknik kurul, danışma kurulu ve hakemlerimiz ile birlikte değerli yazarlarımızın yoğun
çalışmaları sonucu camia ile paylaşılmaya hazır
hale gelmiştir. Makalelerin yazımı olduğu kadar okunması ve paylaşılmasının öneminin de
farkında olarak, siz değerli okurlarımıza da çok
teşekkür ederiz.
Yeni akademik dönemin verimli, başarılı ve
keyifli geçmesini diler, saygılar sunarım.
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